


Setiap orang pasti ingin hidup bahagia selamanya, baik dunia dan
akhiratnya, namun manusia berbeda pendapat didalam meraih kebahagiaan,
ada kalanya dengan mencari harta yang banyak, mencari hiburan dan cara
lainnya, sedangkan kebahagiaan menurut islam ditempuh dengan ibadah dan
istiqomah

Allah  memerintah kita ibadah hanya sebentar , yaitu ketika kita hidup di 
dunia, umur antara 60-70 tahun, tidak lama 

َواْعُبْد رَبََّك َحَّتَّ َيَْتَِيَك اْلَيِقيُ 
dan beribadahlah kepada Robbmu sampai datang kepadamu yang diyakini
(ajal). QS. Al Hijer (15) 99

Dengan dasar ayat ini ,kita tidak lama beribadah kepada Allah yang berupa
melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, sungguh sangat
sedikit dan pendek umur kita di dunia kita beribadah kepada Allah, karena orang
ketika sudah mati tidaklah diwajibkan beribadah lagi, Rasulullah bersabda :

ْنَساُن انْ َقَطَع َعْنُه َعَمُلهُ  إَذا َماَت اْْلِ
Apabila seseorang telah meninggal dunia maka terputuslah semua amal
perbuatannya {Muslim: 5/73}



Selanjutnya beribadah kepada Allah, sangat mudah dikerjakan, perhatikan
orang shalat lebih mudah dari pada mencari rezki, yang tidak bisa berdiri boleh
duduk, masih sulit mencari dunia, belum tentu orang yang berjuang menjadi
orang kaya dia kaya, tetapi siapa yang ingin sorga jalannya mudah.

Allah berfirman :

ُ ِبُكُم اْلُيْسَر َوََل يُرِيُد ِبُكُم اْلُعسْ  [185/البقرة]َر يُرِيُد اَّللَّ
“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran
bagimu”

Rasulullah bersabda :

يَن ُيْسر   ِإنَّ الدِ 
“Agama islam itu mudah “ HR Bukhari 1.78

Islam yang begitu mudah , ketika kita yang tidak mampu mengerjakan
sebagian syariatnya, kita tidak dihukum. Manakah peraturan manusia yang
semudah Islam ? tidak ada . Allah berfirman:

ا َوَأِطيُعوا اْسمَُعوَفات َُّقوا اَّللََّ َما اْسَتَطْعُتْم و
“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah
serta taatlah “ QS.At Taghobun: 16



Mengapa syariat Islam yang begitu mudah, banyak orang Islam yang malas
dan enggan mengamalakannya, padahal pahalanya untuk mereka sendiri?

Jawabnya, karena manusia punya hawa nafsu, sedangkan hawa nafsu
membenci perintah Allah dan menyenangi laranganNya, Allah berfirman :

Allah berfirman :

رَِحيم  َغُفور  َربِ  ِإنَّ َربِ  رَِحمَ َماِإَلَّ ِِبلسُّوءِ ََلَمَّارَة  الن َّْفسَ ِإنَّ نَ ْفِسيأُبَ رِ ئُ َوَما
“Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu
itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh
Tuhanku. Sesungguhnya Roobnku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”
QS,Yusuf ( 12 ):53

Setan pun saudaranya hawa nafsu berusaha memalingkan manusia dari yang hak.
Allah berfirman :

َا َواْلَفْحَشاءِ ِِبلسُّوءِ َيَُْمرُُكمْ ِإَّنَّ
“Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, ” QS.Al
Baqarah (2) : 168 ,169



ISTIQOMAH SOLUSI MENEPIS HAWA NAFSU
Untuk menjadi ahli ibadah , tidak malas dan selamat dari godaan setan ,

maka perlu kita istiqomah
Yang dimaksud istiqomah adalah menempuh jalan (agama) yang lurus

(benar) dengan tidak berpaling ke kiri maupun ke kanan.
Istiqomah ini mencakup pelaksanaan semua bentuk ketaatan (kepada Allah)

lahir dan batin, dan meninggalkan semua bentuk larangan-Nya. Inilah pengertian
istiqomah yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al Hambali.

Di antara ayat yang menyebutkan keutamaan istiqomah adalah firman Allah
,

ُ ُثَّ اْستَ َقاُموا تَ ت َ  َوأَْبِشُرواوا وا َوََل ََتَْزنُ نَ زَُّل َعَلْيِهُم اْلَمََلِئَكُة َأَلَّ ََتَافُ ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا رَب َُّنا اَّللَّ
ُتْم ُتوَعُدوَن  ن ْ ( 30)ِِبْْلَنَِّة الَِِّت ُكن ْ يَها َما َيا َوِف اْْلَِخَرِة َوَلُكْم فِ ََنُْن َأْوِلَياؤُُكْم ِف اْْلََياِة الدُّ

َتْشَتِهي أَنْ ُفُسُكْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتدَُّعونَ 
“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Rabb kami ialah Allah”
kemudian mereka istiqomah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun
kepada mereka (dengan mengatakan): “Janganlah kamu merasa takut dan
janganlah kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh)
surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu”.” (QS. Fushilat: 30)



Yang dimaksud dengan istiqomah di sini terdapat tiga pendapat di kalangan
ahli tafsir:
[1] Istiqomah di atas tauhid, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakr Ash
Shidiq dan Mujahid,
[2] Istiqomah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban Allah, sebagaimana
dikatakan oleh Ibnu ‘Abbas, Al Hasan dan Qotadah,
[3] Istiqomah di atas ikhlas dan dalam beramal hingga maut menjemput,
sebagaimana dikatakan oleh Abul ‘Aliyah dan As Sudi.

Dan sebenarnya istiqomah bisa mencakup tiga tafsiran ini karena semuanya
tidak saling bertentangan.

Ayat di atas menceritakan bahwa orang yang istiqomah dan teguh di atas
tauhid dan ketaatan, maka malaikat pun akan memberi kabar gembira padanya
ketika maut menjemput “Janganlah takut dan janganlah bersedih”.

Mujahid, ‘Ikrimah, dan Zaid bin Aslam menafsirkan ayat tersebut:
“Janganlah takut pada akhirat yang akan kalian hadapi dan janganlah bersedih
dengan dunia yang kalian tinggalkan yaitu anak, keluarga, harta dan tanggungan
utang. Karena para malaikat nanti yang akan mengurusnya.” Begitu pula mereka
diberi kabar gembira berupa surga yang dijanjikan. Dia akan mendapat berbagai
macam kebaikan dan terlepas dari berbagai macam kejelekan.



Zaid bin Aslam mengatakan bahwa kabar gembira di sini bukan hanya
dikatakan ketika maut menjemput, namun juga ketika di alam kubur dan ketika
hari berbangkit. Inilah yang menunjukkan keutamaan seseorang yang bisa
istiqomah.

Al Hasan Al Bashri ketika membaca ayat di atas, ia pun berdo’a, “Allahumma
anta robbuna, farzuqnal istiqomah (Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami.
Berikanlah keistiqomahan pada kami).”
Yang serupa dengan ayat di atas adalah firman Allah subhanahu wa ta’ala,

ُأوَلِئكَ (13)ََيَْزنُونَ ُهمْ َوََل َعَلْيِهمْ َخْوف  َفََل اْستَ َقاُمواُثَّ اَّللَُّ رَب َُّناَقاُلواالَِّذينَ ِإنَّ 
ْعَمُلونَ ي َ َكانُواِبَاَجَزاء  ِفيَهاَخاِلِدينَ اْْلَنَّةِ َأْصَحابُ 

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: “Rabb kami ialah Allah”,
kemudian mereka tetap istiqamah maka tidak ada kekhawatiran terhadap
mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni
surga, mereka kekal di dalamnya; sebagai balasan atas apa yang telah mereka
kerjakan.” (QS. Al Ahqaf: 13-14).



Dari Abu ‘Amr atau Abu ‘Amrah Sufyan bin Abdillah, beliau berkata,

َعْنهُ َأْسَألُ َلَ قَ ْوَل  اِْلْسََلمِ ِف ِل ُقلْ اَّللَِّ َرُسولَ يَ تُ قُ لْ َقالَ الث ََّقِفى ِ اَّللَِّ َعْبدِ ْبنِ ُسْفَيانَ َعنْ 
ا مْ َفاْسَتقِ ِِبَّللَِّ آَمْنتُ ُقلْ »الَ قَ -َغْْيَكَ ُأَساَمةَ َأِب َحِديثِ َوِف -بَ ْعَدكَ َأَحد 

“Wahai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, ajarkanlah kepadaku dalam
(agama) islam ini ucapan (yang mencakup semua perkara islam sehingga) aku
tidak (perlu lagi) bertanya tentang hal itu kepada orang lain setelahmu [dalam
hadits Abu Usamah dikatakan, “selain engkau”]. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam bersabda, “Katakanlah: “Aku beriman kepada Allah“, kemudian
beristiqamahlah dalam ucapan itu.” Ibnu Rajab mengatakan, “Wasiat Nabi
shallallahu ‘alaihi wa sallam ini sudah mencakup wasiat dalam agama ini
seluruhnya.”



Pasti Ada Kekurangan dalam Istiqomah

Ketika kita ingin berjalan di jalan yang lurus dan memenuhi tuntutan
istiqomah, terkadang kita tergelincir dan tidak bisa istiqomah secara utuh. Lantas
apa yang bisa menutupi kekurangan ini? Jawabnnya adalah pada firman Allah
Ta’ala,

َاُقلْ  َاِإَلَّ يُوَحىِمثْ ُلُكمْ َبَشر  َأنَ ِإَّنَّ َوَوْيل  َواْستَ ْغِفُروهُ ِإَلْيهِ َفاْسَتِقيُمواَواِحد  ِإَله  ُكمْ ِإلَُ َأَّنَّ
ِلْلُمْشرِِكيَ 

“Katakanlah: “Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu,
diwahyukan kepadaku bahwasanya Rabbmu adalah Rabb Yang Maha Esa, maka
tetaplah istiqomah pada jalan yan lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah
ampun kepada-Nya.” (QS. Fushilat: 6). Ayat ini memerintahkan untuk istiqomah
sekaligus beristigfar (memohon ampun pada Allah).

Ibnu Rajab Al Hambali menjelaskan, “Ayat di atas “Istiqomahlah dan
mintalah ampun kepada-Nya” merupakan isyarat bahwa seringkali ada
kekurangan dalam istiqomah yang diperintahkan. Yang menutupi kekurangan ini
adalah istighfar (memohon ampunan Allah). Istighfar itu sendiri mengandung
taubat dan istiqomah (di jalan yang lurus).”



Kiat Agar Tetap Istiqomah

Ada beberapa sebab utama yang bisa membuat seseorang tetap teguh dalam

keimanan.

Pertama: Memahami dan mengamalkan dua kalimat syahadat dengan baik dan
benar.
Allah Ta’ala berfirman,

نْ َيااْْلََياةِ ِف الثَّاِبتِ ِِبْلَقْولِ َآَمُنواالَِّذينَ اَّللَُّ يُ ثَ بِ تُ  الظَّاِلِميَ اَّللَُّ ِضلُّ َويُ اْْلَِخَرةِ َوِف الدُّ
َيَشاءُ َمااَّللَُّ َويَ ْفَعلُ 

“Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang
teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat; dan Allah menyesatkan
orang-orang yang lalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki.” (QS. Ibrahim:
27)



Tafsiran ayat “Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan
yang teguh …” dijelaskan dalam hadits berikut.

ِف لَ ُسئِ ِإَذااْلُمْسِلمُ »َقالَ -وسلمعليههللاصلى-اَّللَِّ َرُسولَ َأنَّ َعاِزب  ْبنِ اْلََبَاءِ َعنِ 
اُُمَمَّ َوَأنَّ اَّللَُّ ِإَلَّ ِإَلهَ َلَ َأنْ َيْشَهدُ اْلَقَْبِ  آَمُنواالَِّذينَ اَّللَُّ بِ تُ يُ ث َ )قَ ْولُهُ َفَذِلكَ ،اَّللَِّ َرُسولُ د 

نْ َيااْْلََياةِ ِف الثَّاِبتِ ِِبْلَقْولِ  ةِ اْلِخرَ َوِف الدُّ

“Jika seorang muslim ditanya di dalam kubur, lalu ia berikrar bahwa tidak ada
sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan
Allah, maka inilah tafsir ayat: “Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang
beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di
akhirat”.”



Qotadah As Sadusi mengatakan, “Yang dimaksud Allah meneguhkan orang beriman di

dunia adalah dengan meneguhkan mereka dalam kebaikan dan amalan sholih. Sedangkan

di akhirat, mereka akan diteguhkan di kubur (ketika menjawab pertanyaan malaikat

Munkar dan Nakir).” Perkataan semacam Qotadah diriwayatkan dari ulama salaf lainnya.

Mengapa Allah bisa teguhkan orang beriman di dunia dengan terus beramal sholih

dan di akhirat (alam kubur) dengan dimudahkan menjawab pertanyaan malaikat “Siapa

Rabbmu, siapa Nabimu dan apa agamamu”? Jawabannya adalah karena pemahaman dan

pengamalannya yang baik dan benar terhadap dua kalimat syahadat. Dia tentu memahami

makna dua kalimat syahadat dengan benar. Memenuhi rukun dan syaratnya. Serta dia pula

tidak menerjang larangan Allah berupa menyekutukan-Nya dengan selain-Nya, yaitu

berbuat syirik.

Oleh karena itu, kiat pertama ini menuntunkan seseorang agar bisa beragama dengan

baik yaitu mengikuti jalan hidup salaful ummah yaitu jalan hidup para sahabat yang

merupakan generasi terbaik dari umat ini. Dengan menempuh jalan tersebut, ia akan sibuk

belajar agama untuk memperbaiki aqidahnya, mendalami tauhid dan juga menguasai

kesyirikan yang sangat keras Allah larang sehingga harus dijauhi. Oleh karena itu, jalan

yang ia tempuh adalah jalan Ahlus Sunnah wal Jama’ah dalam beragama yang merupakan

golongan yang selamat yang akan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah.



Kedua: Mengkaji Al Qur’an dengan menghayati dan merenungkannya.

Allah menceritakan bahwa Al Qur’an dapat meneguhkan hati orang-orang
beriman dan Al Qur’an adalah petunjuk kepada jalan yang lurus. Allah Ta’ala
berfirman,

ِلْلُمْسِلِميَ َوُبْشَرىَوُهد ىَآَمُنواالَِّذينَ بِ تَ ِليُ ث َ ِِبْلَْق ِ رَبِ كَ ِمنْ اْلُقُدسِ ُروحُ نَ زََّلهُ ُقلْ 
“Katakanlah: “Ruhul Qudus (Jibril) menurunkan Al Qur’an itu dari Rabbmu dengan benar,

untuk meneguhkan (hati) orang-orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta
kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”.” (QS. An Nahl: 102)

Oleh karena itu, Al Qur’an itu diturunkan secara beangsur-angsur untuk
meneguhkan hati Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagaimana terdapat
dalam ayat,

َََك ُُجَْلة  َواِحَدة  َكَذِلَك ِلنُ ثَ بِ َت ِبهِ َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْوََل نُ زِ َل َعَلْيِه اْلُقْرَآنُ  ا ََ  تَ ْرتِيَل  َورَت َّْلَناهُ  فُ 
“Berkatalah orang-orang yang kafir: “Mengapa Al Qur’an itu tidak diturunkan kepadanya

sekali turun saja?”; demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya dan Kami
membacakannya secara tartil (teratur dan benar).” (QS. Al Furqon: 32)



Al Qur’an adalah jalan utama agar seseorang bisa terus kokoh dalam
agamanya. Alasannya, karena Al Qur’an adalah petunjuk dan obat bagi hati yang
sedang ragu. Sebagaimana Allah Ta’ala berfirman,

ِمِنيَ َرْْحَة  وَ َوُهد ىالصُُّدورِ ِف ِلَماَوِشَفاء  رَبِ ُكمْ ِمنْ َمْوِعَظة  َجاَءْتُكمْ َقدْ النَّاسُ أَي َُّهايَ  َْ ِلْلُم
“Al Qur’an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman.”

(QS. Fushilat: 44).

Qotadah mengatakan, “Allah telah menghiasi Al Qur’an sebagai cahaya dan
keberkahan serta sebagai obat penawar bagi orang-orang beriman.”

Ibnu Katsir menafsirkan ayat tersebut, “Katakanlah wahai Muhammad, Al
Qur’an adalah petunjuk bagi hati orang beriman dan obat penawar bagi hati
dari berbagai keraguan.”

Oleh karena itu, kita akan saksikan keadaan yang sangat berbeda antara
orang yang gemar mengkaji Al Qur’an dan merenungkannya dengan orang yang
hanya menyibukkan diri dengan perkataan filosof dan manusia lainnya. Orang
yang giat merenungkan Al Qur’an dan memahaminya, tentu akan lebih kokoh
dan teguh dalam agama ini. Inilah kiat yang mesti kita jalani agar kita bisa terus
istiqomah.



Ketiga: Iltizam (konsekuen) dalam menjalankan syari’at Allah

Maksudnya di sini adalah seseorang dituntunkan untuk konsekuen dalam menjalankan
syari’at atau dalam beramal dan tidak putus di tengah jalan. Karena konsekuen dalam
beramal lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang sesekali saja dilakukan.
Sebagaimana disebutkan dalam hadits dari ’Aisyah –radhiyallahu ’anha-, beliau mengatakan
bahwa Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam bersabda,

َُوا»الَ قَ -وسلمعليههللاصلى-اَّللَِّ َرُسولَ َأنَّ َعاِئَشةَ َعنْ  َأنْ اَواْعَلُمو ،َوَقارِبُواَسدِ 
َوُمَهاََلْعَمالِ اَأَحبَّ َوَأنَّ ،اْْلَنَّةَ َعَمُلهُ َأَحدَُكمْ يُْدِخلَ َلنْ  َْ لَّ قَ َوِإنْ ،اَّللَِّ ِإَل َأ

”Amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta’ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu
sedikit.” ’Aisyah pun ketika melakukan suatu amalan selalu berkeinginan keras untuk
merutinkannya.

An Nawawi rahimahullah mengatakan, ”Ketahuilah bahwa amalan yang sedikit
namun konsekuen dilakukan, itu lebih baik dari amalan yang banyak namun cuma sesekali
saja dilakukan. Ingatlah bahwa amalan sedikit yang rutin dilakukan akan melanggengkan
amalan ketaatan, dzikir, pendekatan diri pada Allah, niat dan keikhlasan dalam beramal,
juga akan membuat amalan tersebut diterima oleh Sang Kholiq Subhanahu wa Ta’ala.
Amalan sedikit namun konsekuen dilakukan akan memberikan ganjaran yang besar dan
berlipat dibandingkan dengan amalan yang sedikit namun sesekali saja dilakukan.”



Ibnu Rajab Al Hambali menjelaskan, ”Amalan yang dilakukan oleh Nabi

shallallahu ’alaihi wa sallam adalah amalan yang konsekuen dilakukan (kontinu).

Beliau pun melarang memutuskan amalan dan meninggalkannya begitu saja.

Sebagaimana beliau pernah melarang melakukan hal ini pada sahabat ’Abdullah

bin ’Umar.”

Yaitu Ibnu ’Umar dicela karena meninggalkan amalan shalat malam.

Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al ‘Ash radhiyallahu ‘anhuma, ia mengatakan bahwa
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata padanya,

هللا صلى-َرُسوُل اَّللَِّ ِل اَل َقاَل قَ -رضى هللا عنهما -َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص 
ََك ِقيَ َي َعْبَد اَّللَِّ ، ََل َتُكْن ِمْثَل ُفََلن  ، كَ » -عليه وسلم  ََ «اَم اللَّْيلِ اَن يَ ُقوُم اللَّْيَل َف

”Wahai ‘Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia biasa mengerjakan
shalat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi.”



Selain amalan yang kontinu dicintai oleh Allah, amalan tersebut juga dapat
mencegah masuknya virus ”futur” (jenuh untuk beramal). Jika seseorang
beramal sesekali namun banyak, kadang akan muncul rasa malas dan jenuh.
Sebaliknya jika seseorang beramal sedikit namun ajeg (terus menerus), maka
rasa malas pun akan hilang dan rasa semangat untuk beramal akan selalu ada.
Itulah mengapa kita dianjurkan untuk beramal yang penting kontinu walaupun
jumlahnya sedikit.


